Protokół nr XLV/10
z XLV sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 25 października 2010 r.
Obecni na posiedzeniu: J.Balij, D.Gryl, J. Jakubik, E.Kania, J.Kos, M.Kruczek, Z.Olejnik,
J.Paluch, E.Pawłowska, W.Piętka, K.Walek zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik
nr 1 do protokołu.
Nieobecni usprawiedliwieni: H.Kołodziej, R.Stefan, A.Szeląg.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Gosławski
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Pokój
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieŜących
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
7. Informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
8. Informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
9. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złoŜonych im oświadczeniach
majątkowych
10. Informacja o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2010 r.
11. Interpelacje i zapytania radnych
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. ustanowienia flagi Gminy Pokój
b. zmiany budŜetu gminy na 2010 rok
13. Zapytania i wnioski mieszkańców
14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
15. Zakończenie sesji
Ad.1-2 - otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad
Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.1500 Przewodniczący Rady Gminy, Pan
Jacek Gosławski.
Stwierdził, Ŝe w obradach bierze udział 12 radnych, co stanowi quorum niezbędne do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie przywitał Panią B.Zając - Wójta Gminy, radnych, sołtysów, dyrektorów
placówek oświatowych, Pana A.Antochowa – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Pokoju, Panią B.Mudry – Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju,
mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy.
Ad.3 - przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Pokój
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Pokój,
ze względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.
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Głosowanie:
Za
- 11 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 1
Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad, nie wniesiono do niego
Ŝadnych uwag.
Ad.5 - informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach
bieŜących
Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat:
 Udziału w doŜynkach gminnych w Ładzy,
 Uczestnictwa w spotkaniu z Panem J.Sebestą, Marszałkiem Województwa
Opolskiego, dotyczącym budowy chodnika przy ul.Opolskiej w Pokoju,
konieczności przeprowadzenia remontu rzeki Stobrawy oraz dalszego
funkcjonowania Szpitala w Pokoju.
Później Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Gminy:
o Pismo Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. dotyczące przywozu do szpitala
osób niepełnosprawnych, stanowiące załącznik nr 2 do protokołu,
o Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie, będące analizą oświadczeń
majątkowych radnych oraz pozostałych osób zobowiązanych do składania tych
oświadczeń, stanowiące załącznik nr 3 do protokołu.
Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieŜących
Pan M.Kruczek, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o
posiedzeniu Komisji w dniu 20 października 2010 r. podczas którego dokonano kontroli
realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, wypłaty dodatków mieszkaniowych i
zasiłków rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, poinformowała o posiedzeniu
Komisji w dniu 20 października 2010 r., podczas którego zapoznano się z wydatkami
poniesionymi na zorganizowanie uroczystości 700-lecia istnienia Krogulnej i Zieleńca oraz
zaopiniowano zmiany w budŜecie gminy.
Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
Wójt Gminy na wstępie przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady Gminy
Pokój podjętych na sesji w dniu 6 września 2010 r., stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu.
W dalszej kolejności Wójt Gminy poinformowała o:
 Planowanym na 31.10.2010 r. zakończeniu budowy świetlicy wiejskiej w Zieleńcu,
 Dokonaniu odbioru, z poprawkami, budowy świetlicy wiejskiej w Domaradzu,
 Remoncie dróg gminnych,
 Przebudowie oświetlenia ronda w Pokoju,
 SprzedaŜy gruntów przejętych przez Gminę po Panu Sobani z Fałkowic,
 SprzedaŜy gimbusa,
 Przygotowaniach do sezonu zimowego i rozwiązaniach mających zapewnić sprawne
odśnieŜanie dróg oraz o przetargu ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w
Namysłowie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
 Remontach rowów na terenie gminy,
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 Wniosku złoŜonym do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na
przebudowę ul.1 Maja w Pokoju na odcinku od ronda do Kościoła Ewangelickiego,
 Konserwacji rowów naleŜących do Gminnej Spółki Wodnej,
 Pozyskiwaniu środków pozabudŜetowych,
 Zorganizowaniu, wraz z WyŜszą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu,
konferencji nt. wypalenia zawodowego wśród kadry urzędniczej i mobbingu,
 Pobycie w Hochspeyer (Niemcy) młodzieŜy z Gimnazjum w Pokoju w ramach
umowy partnerskiej między szkołami w Pokoju i Hochspeyer,
 Udziale w audycji Radia „Opole”, podczas której dokonano oceny upływającej
kadencji,
 Spotkaniu z Panem A.Kasiurą, Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego, w
sprawie budowy chodnika przy ul.Opolskiej w Pokoju oraz Centrum Edukacji
Przyrodniczej w Ładzy,
 Spotkaniu z Panem J.Sebestą, Marszałkiem Województwa Opolskiego, w sprawie
planów dotyczących przekształcenia miejscowości Pokój w uzdrowisko, budowy
chodnika przy ul.Opolskiej w Pokoju, remontu rzeki Stobrawy oraz Centrum Edukacji
Przyrodniczej w Ładzy,
 Wizycie przedstawicieli Gminy Hochspeyer, podczas której Pan W.Ostermann
przekazał zaproszenie Burmistrza W.Runga na konferencję do Hochspeyer,
zaplanowaną na maj 2011 r.,
 Pomocy w postaci zasiłków celowych dla rolników poszkodowanych w czasie
powodzi,
 Wniosku złoŜonym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na
pozyskanie środków finansowych umoŜliwiających remont uszkodzonych w czasie
powodzi urządzeń komunalnych (dróg, mostów, oczyszczalni ścieków, przepustów),
Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt Gminy podziękowała sołtysowi sołectwa Ładza,
radzie sołeckiej i mieszkańcom Ładzy, pracownikom Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju za zorganizowanie doŜynek gminnych w Ładzy.
Ad.7 - informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w
Pokoju
Informację o działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, stanowiącą
załącznik nr 5 do protokołu, przedstawił Pan A.Antochów, p.o. Dyrektora tej placówki.
Radna E.Pawłowska zaproponowała zorganizowanie festiwalu twórczości ludowej,
podczas którego mieszkańcy będą mieli moŜliwość zaprezentowania swoich umiejętności.
Odniosła się takŜe do projekcji filmowych, które w celu ich uatrakcyjnienia, moŜnaby
wzbogacić o konkursy dla ich uczestników.
Pan A.Antochów poinformował, Ŝe projekcje filmowe były łączone z grami i
zabawami, powiedział takŜe o planowanym na przyszły rok uruchomieniu profesjonalnego
dyskusyjnego klubu filmowego.
Pani J.Ptaszek, Zastępca Wójta, podziękowała za przygotowanie obszernej informacji
o działalności placówki i zauwaŜyła, Ŝe oferta prowadzonych zajęć przez GOKSiR jest coraz
ciekawsza.
Ad.8 - informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
Informację o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju, stanowiącą
załącznik nr 6 do protokołu, przedstawiła Pani B.Mudry, Dyrektor tej placówki.
Przewodniczący Rady pochwalił pomysł zorganizowania warsztatów drukarskich dla
młodzieŜy, w którym równieŜ brał udział, zapytał takŜe o ilość woluminów, o które jest
wzbogacany księgozbiór biblioteki.
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Pani B.Mudry wyjaśniła, Ŝe w skali roku przybywa około 800 nowych pozycji
ksiąŜkowych. Zwróciła takŜe uwagę na zbyt małą powierzchnię biblioteki, co utrudnia
ustawienie nowych regałów.
Wójt Gminy stwierdziła, Ŝe rozwiązanie problemu braku miejsca w tej placówce
będzie zadaniem na przyszłą kadencję.
Pani J.Ptaszek zaproponowała wprowadzenie rodzinnych zeszytów lektur, które będą
odzwierciedlać odczucia dzieci powstałe w trakcie czytania fragmentów ksiąŜek.
Przewodniczący Rady zaproponował ponadto zorganizowanie konkursu oratorskiego,
a następnie zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Ad.9 - informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złoŜonych im
oświadczeniach majątkowych
Wójt Gminy przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych osób, które były
zobowiązane do ich złoŜenia Wójtowi Gminy (analiza oświadczeń majątkowych stanowi
załącznik nr 7 do protokołu).
Przewodniczący Rady przedstawił analizę oświadczeń majątkowych radnych,
stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu.
Ad.10 - informacja o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2010 r.
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I
półrocze 2010 r., stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu, przedstawił Pan M.Maryjowski,
Skarbnik Gminy.
Ad.11 - interpelacje i zapytania radnych
Radna W.Piętka zwróciła uwagę na lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości
śabiniec, które są wyłączane juŜ o godz.600, zgłosiła takŜe potrzebę naprawienia drogi
wiodącej do posesji Państwa Zachariasz
Radna J.Paluch zapytała o termin doprowadzenia wodociągu do Państwa Zązel w
Domaradzkiej Kuźni.
Radny J.Balij zwrócił uwagę na niefortunne ustawienie lampy obok sklepu
„Lewiatan” w Pokoju, powiedział takŜe o znaku wjazdu na drogę łączącą ul.Wolności z
ul.Wojska Polskiego w Pokoju. Stwierdził, Ŝe znak ten uniemoŜliwia poruszanie się tą drogą
uŜytkownikom rowerów.
Radna D.Gryl poprosiła o uzupełnienie tłuczniem dróg gminnych w Krogulnej.
Radna E.Pawłowska powiedziała o uciąŜliwościach będących wynikiem palenia
ognisk przez mieszkańców i poprosiła, aby zwrócić się do policji z prośbą o interweniowanie
w takich przypadkach.
Radny M.Kruczek przekazał prośbę Pani Baer z Kozub o uzupełnienie ubytków w
drodze prowadzącej do jej posesji.
Przewodniczący Rady podziękował za wycięcie zakrzaczeń przy posesji Pana
Krzaczka, zwrócił uwagę na rów przy ul.Rataja w Pokoju, stwarzający niebezpieczeństwo dla
uŜytkowników tej drogi, wyraził zadowolenie z prac wykonywanych w zabytkowym parku w
Pokoju, powiedział takŜe o potrzebie uzupełnienia ubytków na ul.Rataja.
Wójt Gminy odnosząc się do wcześniej zadanych pytań udzieliła następujących
odpowiedzi:
 Zostanie sprawdzona sprawa wyłączania lamp oświetlenia ulicznego w śabińcu,
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Do końca tygodnia najprawdopodobniej zostanie wydane pozwolenie na budowę
wodociągu w Domaradzkiej Kuźni, w związku z czym wykonanie tej inwestycji
będzie moŜliwe w listopadzie br.,
Zostanie rozeznana sprawa lampy obok sklepu „Lewiatan” w Pokoju,
Ubytki w drogach są uzupełniane sukcesywnie, w zaleŜności od posiadanych
środków,
Planuje się oddzielenie rowu przy ul.Rataja w Pokoju od drogi słupkami
ostrzegawczymi, zostanie rozeznana moŜliwość zastosowania rur drenaŜowych w celu
przykrycia rowu,
Znak zakazujący wjazdu w drogę łączącą ul.Wolności z ul.Wojska Polskiego został
ustawiony na wniosek Pani A.Chrzan, mieszkającej bezpośrednio przy tej drodze, dla
której uciąŜliwość stanowiły przejeŜdŜające tamtędy samochody,
Policjanci zostaną poproszeni o interwencje w przypadku palenia ognisk przez
mieszkańców.

Ad.12 - podjęcie uchwał w sprawach:
a. ustanowienia flagi Gminy Pokój
Treść projektu uchwały przedstawiła Pani Z.Cioma, Sekretarz Gminy.
Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, stwierdził, Ŝe ze względu na swoją
kolorystykę flaga łudząco przypomina flagę narodową Niemiec i Ukrainy.
Radna W.Piętka zgodziła się ze zdaniem W.Kocienckiego.
Wójt Gminy powiedziała o dwóch moŜliwościach – przygotowania nowego projektu
flagi, który nie wiadomo czy zostanie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Heraldyczną,
bądź teŜ zrezygnowanie z flagi.
Pan S.Grądman, Prezes Zarządu Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych stwierdził, Ŝe przygotowany projekt flagi uwłacza godności Gminy
Pokój.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 2 głosy
Przeciw
- 8 głosów
Wstrzymujących się - 2 głosy
b. zmiany budŜetu gminy na 2010 rok
Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji BudŜetowej, przedstawiła pozytywną opinię
Komisji na temat zmian wprowadzonych do budŜetu gminy na 2010 r.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Uchwała nr XLV/339/2010 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad.13 - zapytania i wnioski mieszkańców
Radny J.Kos zapytał o korzyści dla Fałkowic z tytułu zbycia nieruchomości po Panu
Sobani.
Radna W.Piętka zapytała o tematykę kalendarza gminnego na 2011 r.
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Pani J.Ptaszek poinformowała, Ŝe w kalendarzu znajdą się zdjęcia o tematyce
przyrodniczej.
Pan W.Kociencki, sołtys sołectwa Zawiść, zapytał o moŜliwość przycięcia na
drzewach gałęzi przysłaniających lampy oświetlenia ulicznego, zaproponował wymianę
znaku drogowego w Zawiści z napisem „Wierzchy” na „Wołczyn”. Zwrócił uwagę na
stwarzającą zagroŜenie akację na placu byłej Szkoły Podstawowej w Zawiści, poinformował
równieŜ o konieczności wyrównania ziemią terenu pod plac zabaw, poprosił ponadto o
podanie numerów telefonów, pod które będzie moŜna zgłaszać interwencje w sprawie
odśnieŜania dróg powiatowych.
Pan Z.Wójcik, uznał, Ŝe odśnieŜanie dróg gminnych w Pokoju przez mieszkańca
Ładzy nie zda egzaminu, zapytał o plany związane z budową oświetlenia ulicznego przy
ul.Namysłowskiej w Pokoju oraz o zakres prac do wykonania w tym roku przy budowie
kanalizacji w Pokoju. Nawiązał takŜe do programu telewizyjnego „Sprawa dla reportera”, w
którym poruszono sprawę braku wody pitnej w gospodarstwie Pani Gurgul i zapytał o
planowany sposób rozwiązania tego problemu.
Wójt Gminy udzieliła następujących odpowiedzi na wcześniej zadane pytania:
 w przyszłym roku planowane jest wykonanie placu zabaw w Fałkowicach na
nieruchomości po Panu Sobani, na bieŜąco wspomagana jest jednostka OSP w
Fałkowicach, przekazano środki na doposaŜenie świetlicy, planowane jest
doświetlenie drogi do budynku po byłej szkole w Fałkowicach,
 zostanie wysłane pismo do EnergiiPro w sprawie przycięcia na drzewach gałęzi
przysłaniających lampy oświetlenia ulicznego,
 zostanie złoŜony wniosek do Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w
Namysłowie o wymianę znaku drogowego w Zawiści,
 oględziny akacji w Zawiści zostaną przeprowadzone przez pracownika zajmującego
się w Urzędzie Gminy wycinką drzew,
 na sesję Rady Gminy w dniu 10.11.2010 r. zostanie przygotowana informacja o
numerach telefonów, pod które będzie moŜna zgłaszać interwencje dotyczące
zimowego utrzymania dróg powiatowych,
 w Pokoju odśnieŜanie będzie wspomagane przez jednostkę OSP z Domaradzkiej
Kuźni, poproszono takŜe Pana W.Kuczerę o odśnieŜanie dróg gminnych we
wczesnych godzinach rannych,
 oświetlenie ul.Namysłowskiej w Pokoju będzie moŜliwe w latach 2012-2013,
 budowa kanalizacji przy ulicach Brzeskiej i Skośnej w Pokoju jest kończona,
pozostała część inwestycji będzie realizowana od wiosny przyszłego roku,
 Pani E.Jaworowicz nie zaprosiła przedstawicieli Gminy Pokój na nagranie materiału
telewizyjnego w Krzywej Górze, przysłała natomiast zaproszenie na 28.09.2010 r. do
Warszawy, ale ze względu na audycję Radia „Opole” zaplanowaną na ten sam dzień,
podsumowującą obecną kadencję, nie skorzystano z zaproszenia Pani E.Jaworowicz, a
odpowiedź została wysłana w formie pisemnej. Wójt Gminy, odnosząc się do samego
programu wyemitowanego na antenie programu 1 Telewizji Polskiej, stwierdziła, Ŝe w
programie główną uwagę poświęcono konfliktowi między członkami rodziny Pani
Gurgul.
Pan Z.Wójcik zapytał o koszt doprowadzenia wodociągu do posesji Pani Gurgul od
strony Gminy Murów,
Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe koszt samego materiału wyniósłby ok.50 tyś. zł., ponadto
inwestor sam będzie musiał ponieść koszty doprowadzenia wodociągu.
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Pan S.Grądman złoŜył podziękowania Wójtowi Gminy, Przewodniczącemu Rady,
pracownikom Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektorom
placówek oświatowych za współpracę z Kołem Kombatantów w Pokoju.
Ad.14 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.1730
zamknął XLV sesję Rady Gminy Pokój.

Protokołowała:
ElŜbieta Kuklok …………………………
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